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RESOLUCIÓ RECTORAL PER LA QUAL S’ACORDA LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE 
BEQUES DEL PROGRAMA “BECAS SANTANDER ESTUDIOS ERASMUS” PER A 
ESTUDIANTS DE GRAU O MÀSTER, EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS DE LA 
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2021-22 DE LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA. 
 
Atès que en l’article 6 dels Estatuts de la Universitat de Girona es defineixen com a finalitats d’aquesta 
“participar en la millora del sistema educatiu i promoure activitats d’extensió universitària, de 
formació permanent i culturals, tot fomentant la participació de la societat i acollint l’activitat 
intel·lectual i artística en els diversos camps de la cultura i el coneixement que es desenvolupi en el seu 
entorn”. 
 
Atès la confirmació del Banc Santander, amb data 12 de novembre de 2020, de l’adhesió de la 
Universitat de Girona al “Programa Becas Santander Estudios Erasmus 2021-2022” a través de la 
plataforma becas-santander.com. 
 
A la vista dels arguments fins aquí adduïts i en virtut del Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, 
del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017), de 
nomenament del rector de la Universitat de Girona i en virtut de les competències que li han estat 
atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 
de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la 
publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011). 
 
 
RESOLC 
 
Primer. Aprovar i convocar la convocatòria pública de beques, tal i com s’especifica a les bases 
reguladores de la convocatòria (Annex 1), per a fer estades de mobilitat durant el curs 2021-2022; per 
a estudiants de la Universitat de Girona matriculats en estudis de grau o màster per anar a qualsevol 
universitat que formi part del Programa Erasmus de la convocatòria de Mobilitat internacional 2021-
22. 
 
Segon. La quantia total dels ajuts és de 12.500,00€ que es destinarà a l’aplicació 481.00, unitat de 
despesa 11.14.060 a càrrec de la qual aniran els ajuts atorgats.  

 

Tercer. Determinar que l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE), en l’execució de les funcions que té 
encomanades, serà l’òrgan instructor encarregat de la gestió administrativa d’aquesta convocatòria. 
Així mateix, en virtut de l’art. 12 de la Ley 40/2015, d’1 d’octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors signarà per autorització de signatura del 
rector la resolució d’atorgament que correspon a aquest darrer òrgan conformement allò previst a 
l’art. 97, apartat K) dels Estatuts de la Universitat de Girona.  
 
 
 
 
 
El rector de la Universitat de Girona, 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos 
mesos comptadors des del dia següent a la publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposa l’art. 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciós administrativa.  

https://www.becas-santander.com/ca/program/beca-santander-erasmus-2020-2021
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No obstant això, els interessats podran interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, 
davant el mateix òrgan que el va dictar. En aquest cas no cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment 
esmentat en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord els articles 123 i 124 de la Llei 
35/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs per a la defensa dels seus interessos.  

ANNEX 1. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

1. Objectiu  
 
El Programa de “Becas Santander Estudios Erasmus” té com a objectiu ajudar els estudiants 
universitaris que hagin obtingut una plaça de mobilitat per al curs acadèmic 2021/2022, fomentant 
d’aquesta manera la mobilitat i formació dels estudiants en l’àmbit de la Unió Europea. 
 
 
2. Detalls dels ajuts 
 
La Universitat de Girona disposa de 19 beques, incompatibles entre sí, i distribuïdes de la següent 
manera: 
 

A) 2 beques de 2.000€ 
 

B) 17 beques de 500€ 
 

 
Aquestes beques són compatibles amb qualsevol altre ajut per a la mobilitat que puguin rebre els 
beneficiaris. 
 
 
3. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts estudiants de grau o màster matriculats a la Universitat de 
Girona (UdG), beneficiaris d’un ajut Erasmus+ que realitzin una estada Erasmus+ d’estudis 2021-22 a 
països europeus, i que hagin sol·licitat una “Beca Santander Estudios Erasmus” al web www.becas-
santander.com fins el 15 de març de 2021 a les 11.00h PM  (horari de Madrid).  

 

En el cas de que el beneficiari de la beca finalment no realitzi la seva estada Erasmus de manera física, 
haurà de retornar els diners del Programa a la seva pròpia universitat. 

 

Tipus A)   2 beques de 2.000€ 

 

Beca 1. Millor expedient acadèmic. 

Beca 2. Millor expedient acadèmic amb acreditació de discapacitat igual o superior al 33%. 

 

En ambdós casos es tindrà en compte  la durada prevista de l’estada. 

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/


 

 

  

 

 

3 
 

 

Tipus B)  17 beques de 500€    

 

S’atorgaran per ordre segons l’expedient acadèmic. 

 
 

 
4. Criteris de priorització i atorgament 
 
L’ORE, en tant que òrgan instructor encarregat de la gestió administrativa d’aquesta convocatòria, 
ordenarà tots els sol·licitants que reuneixin les condicions necessàries expressades en la base anterior 
segons el seu expedient acadèmic del curs immediatament anterior. 
En cas d’empat de nota mitjana d’expedient acadèmic es prioritzarà l’estudiant amb un major nombre 
de crèdits superats. 
 
Feta aquesta llista, l’ORE distribuirà els 19 ajuts que disposa i considerarà en llista d’espera la resta de 
possibles beneficiaris que hagin quedat fora d’aquest nombre. 
 
Aquells beneficiaris que en acabar la seva mobilitat no hagin complert amb tots els requisits pels quals 
se’ls hagi atorgat l’ajut, l’hauran de retornar íntegrament a través del seu compte Santander. 
 
 
5. Resolució d’atorgament i règim de notificacions 
 
La resolució amb la distribució dels ajuts es publicarà com a molt tard el 2 de juliol de 2021. Tant la 
UdG com el Banc Santander es posaran en contacte amb els estudiants beneficiaris dels ajuts indicant 
els tràmits a seguir. 

 
La convocatòria i la resolució de la convocatòria es faran públiques a la seu electrònica de la UdG, 
mitjançant el tauler electrònic de l’Oficina de Relacions Exteriors de la Universitat de Girona: 
https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic. Tot i això, a títol informatiu els 
alumnes rebran per correu electrònic l’estimació o desestimació de la seva sol·licitud.  

Efectuada la publicitat referida en l’apartat anterior es tindran per notificades les persones 
interessades d’acord amb allò que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions publiques. 

 
 
6. Procediment d’acceptació o renúncia 
 
Un cop resolt l’atorgament dels ajuts, s’informarà els beneficiaris que disposaran d’un termini de 8 
dies naturals per formalitzar l’acceptació a través de la pàgina web www.becas-santander.com. 

S’entendrà que desisteixen de la beca els beneficiaris que no l’acceptin dintre del termini conferit i es 
concedirà l’ajut a un dels estudiants que hagin quedat a llista d’espera. 

Si un cop acceptada la beca, finalment es renuncia a fer la mobilitat, s’haurà d’entrar a la plataforma 
de Santander per rebutjar a la beca (www.becas-santander.com). 

 
 

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
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7. Pagament de les beques 
 
El pagament als beneficiaris es farà en un únic pagament quan l’interessat/ada hagi fet tots els tràmits 
d’obligat compliment abans d’iniciar la seva mobilitat i, a més, l’ORE hagi tingut coneixement del 
certificat d’arribada a la institució de destí. 

Serà imprescindible que el beneficiari sigui titular d’un número de compte del Banc Santander per 
poder rebre el pagament de la beca. 

 

8. Normativa d’aplicació 

En tot allò no previst expressament en aquestes bases, seran d’aplicació supletòria els preceptes 
continguts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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